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Els resultats de la Consulta 2015 sobre el futur de Riudoms

Durant els dies de la Fira de l’Avellana 2015, i per segon 
any consecutiu, es va realitzar un procés de participació 
ciutadana. 

Amb aquest acte, l’Ajuntament continua una iniciativa que 
permet als veïns i veïnes del poble expressar les seves 
opinions sobre diverses alternatives d’acció municipal. 

Aquesta consulta permet que els riudomencs expressin les 
seves preferències i suggeriments, contribuïnt així a decidir 
una part de l’acció i del pressupost municipal.

Aquest any es van plantejar cinc preguntes, agrupades en 
quatre temes: elements urbans per reduir la velocitat dels 
vehicles; l’organització d’una rua de Carnaval a Riudoms; 
l’ampliació d’algunes voreres; i sobre el canvi del sistema de 
projecció de cinema al Casal. 

Els resultats obtinguts, després del buidatge dels 444 
formularis emplenats, es mostren a continuació:

1. Elements urbans per a reduir la velocitat dels vehicles

En determinats carrers del poble la velocitat dels vehicles és massa 
elevada. Segons la seva opinió, quin és l’element que pot ajudar a 
reduir la velocitat?

2. Rua de Carnaval

Amb el pas dels anys, Riudoms ha esdevingut un referent per la 
seva activitat lúdica. Actualment per Carnaval s’organitza un ball de 
disfresses el diumenge del cap de setmana corresponent. 

En aquesta línia, creu interessant que s’organitzi també una rua de 
carnaval a Riudoms?

En cas de resposta afirmativa a la pregunta 2 (A), es demanava 
en quin cap de setmana creu que s’hauria d’organitzar la rua per 
garantir una alta participació?

3. Ampliaria algunes voreres, encara que s’hagués de 
circular en un sol sentit?

Moltes de les voreres de Riudoms són estretes, fet que representa 
un inconvenient per als veïns d’aquestes zones del poble. Ampliar-
les pot implicar que alguns carrers de dos sentits de circulació hagin 
de passar a un sol. Acceptaria aquest canvi?

4. Garantir cinema al Casal implica inversions, les faria?

Per poder programar cinema al Casal, el mercat cinematogràfic 
exigeix canviar el sistema de projecció a format digital. Aquest 
canvi té un cost aproximat de 30.000€ que garantirà el cinema pels 
pròxims anys al nostre poble. Dedicaria aquesta quantitat de diners 
a fer cinema a Riudoms?


